15W–40 L-SAPS
Motorový olej Zetor
pro naftové motory
Stage IIIB s filtrem
pevných částic.

Produktová řada
originálních olejů Zetor
MOTOROVÉ
OLEJE

originální
oleje Zetor

hydraulickÝ
OLEJ

Balení (10 l, 60 l, 205 l)

15W–40
Motorový olej Zetor pro
naftové motory Stage IIIA
a starší typy traktorů.

Balení (10 l, 60 l, 205 l)
15W–40

HM 32

15W–40 L-SAPS

15W–40 L-SAPS je motorový olej určený k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových
motorů, které vyžadují oleje se sníženým obsahem
sulfátového popela, fosforu a síry. Olej je vhodný
pro motory vybavené filtry pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů Stage IIIB
a je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt.
Zaručuje optimální výkon motoru a naprostou spolehlivost při minimální údržbě.

¡	
celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti
¡	
zajišťuje dokonalé mazání moderních
naftových motorů
¡	
je zárukou bezproblémového celoročního
provozu
¡	
zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad
i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
¡	
výborně chrání vnitřní části motoru proti
korozi
¡	
chrání přídavná zařízení pro úpravu výfukových
plynů, zvláště filtry pevných částic

Olej je určený do motorů Zetor řady Forterra, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od r. 2013), které splňují emisní stupeň Stage
IIIA a nižší, a dále do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.
do motorů vybavených filtrem
! Nepoužívejte

pevných částic (emisní stupeň Stage IIIB),

80W
LS 80W

OLEJ PŘEDNÍ
NÁPRAVY

10W–30 STOU

PŘEVODOVÉ
OLEJE

do motorů, v nichž byl užíván motorový olej
bez aditiv a do motorů jiných výrobců než
ZETOR TRACTORS a.s.

SUBJECT TO CHANGE 11/2014

Vyniká svými antioxidačními, detergentními, disperzními a protikorozními vlastnostmi.

15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti získaný moderní hydrogenační technologií
a obsahuje zušlechťující přísady vysoké kvality.

¡	
zajišťuje dokonalé mazání vysoce zatížených
a namáhaných motorů
¡ je zárukou celoročního bezproblémového
provozu, zabezpečuje dobrou startovatelnost
za nízkých teplot
¡	
zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad
i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
¡	
má výborné antioxidační vlastnosti zaručující
dlouhodobou životnost oleje
¡	
výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi

Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce ZETOR.

Klasifikace/specifikace:
SAE 15W-40 . API CJ-4/SM . ACEA E9, E7

Prodlužte životnost svého
traktoru používáním
originálních olejů Zetor

Klasifikace/specifikace:
SAE 15W-40 . API SG / CF-4 . MB 227.1
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Klasifikace/specifikace:
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80W

10W–30 STOU

LS 80W
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Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

Balení (10 l, 60 l, 205 l)

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)
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80W je celoroční převodový olej vyrobený z vysoce
jakostních rafinovaných ropných olejových základů
a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má zlepšené vysokotlaké vlastnosti. Výhodná
je jeho aplikace za nízkých teplot, kdy je zárukou
spolehlivé funkce převodovek.

10W-30 STOU je celoroční univerzální olej velmi vysoké výkonnosti určený k mazání převodovek s hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) traktorů řady
Forterra HD, Forterra HSX, Proxima Power a převodovky traktorů Zetor Major (výroba od r. 2013). Tento olej je vyroben z vysoce jakostních ropných olejů
s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a ze speciálních zušlechťujících přísad
poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní, EP přísady
aj.). Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU
(Super Tractor Oil Universal).

LS 80W je celoroční převodový olej, určený pro přední
nápravy Carraro se samosvorným diferenciálem, kde
je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip). Výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot. Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

HM 32 je vysoce kvalitní hydraulický olej kategorie HM, který obsahuje účinné přísady proti oxidaci,
korozi, opotřebení a pěnění, dále přísady k zlepšení
nízkoteplotních vlastností a viskozitně teplotní závislosti. Olej je určen do hydrostatického řízení traktorů
Zetor Forterra, Forterra HD, Forterra HSX, Proxima,
Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od
r. 2013) a dále do starších modelů řady UŘ I (od roku
výroby 1981) a UŘ III.

Převodový olej

Převodový olej 80W je určen do převodovek traktorů řady Forterra, Proxima a Proxima Plus, a dále
do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

!

Nepoužívejte pro převodovky s hydraulickou
reverzací (PowerShuttle). Nepoužívejte pro
převodovky traktorů řady Major (výroba od 2012).

¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi
dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
usnadňuje řazení převodových stupňů,
zejména při provozu v zimních podmínkách
(příznivá viskozitně teplotní závislost)
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4

Převodový olej EXTRA

¡	
zajišťuje dokonalé mazání mechanických
a hydraulických převodů traktorů
¡	
je zárukou bezproblémového celoročního
provozu, zabezpečuje spolehlivou funkci
mechanických i hydraulických převodů
i za nízkých teplot
¡	
zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje vnitřní
mazané systémy v čistotě
¡	
má výborné antioxidační vlastnosti zaručující
dlouhou životnost oleje
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 10W-30 . API GL-4 . API CF/CF-4/SF

Olej pro přední nápravu

pro starší typy náprav.
! Nepoužívejte

¡	
zajišťuje za všech provozních podmínek
dokonalou funkci samosvorných diferenciálů
¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů i při extrémně
vysokém zatížení
¡	
zabraňuje chvění a nepříjemné hlučnosti
i při vysokém zatížení
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi dobře
chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
je schopný spolehlivé funkce i při zvýšených
teplotách
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4 / LS

Hydraulický olej

¡	
výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení
¡	
vynikající protikorozní vlastnosti
¡	
výborná odolnost proti oxidaci je zárukou
velmi dlouhé životnosti
¡	
nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž
přicházejí do styku
¡	
velmi dobře odlučují vzduch
¡	
velmi dobrý průběh viskozity v závislosti
na změnách teploty
¡	
vyznačují se velkou odolností proti střihovému
namáhání
¡	
mají velmi dobrou filtrovatelnost Specifikace:
ISO VG 32
Klasifikace/specifikace:
ISO VG 32 . ISO 6743/4

80W

10W–30 STOU

LS 80W

HM 32

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

Balení (10 l, 60 l, 205 l)

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)
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poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní, EP přísady
aj.). Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU
(Super Tractor Oil Universal).

LS 80W je celoroční převodový olej, určený pro přední
nápravy Carraro se samosvorným diferenciálem, kde
je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip). Výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot. Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

HM 32 je vysoce kvalitní hydraulický olej kategorie HM, který obsahuje účinné přísady proti oxidaci,
korozi, opotřebení a pěnění, dále přísady k zlepšení
nízkoteplotních vlastností a viskozitně teplotní závislosti. Olej je určen do hydrostatického řízení traktorů
Zetor Forterra, Forterra HD, Forterra HSX, Proxima,
Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od
r. 2013) a dále do starších modelů řady UŘ I (od roku
výroby 1981) a UŘ III.

Převodový olej

Převodový olej 80W je určen do převodovek traktorů řady Forterra, Proxima a Proxima Plus, a dále
do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

!

Nepoužívejte pro převodovky s hydraulickou
reverzací (PowerShuttle). Nepoužívejte pro
převodovky traktorů řady Major (výroba od 2012).

¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi
dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
usnadňuje řazení převodových stupňů,
zejména při provozu v zimních podmínkách
(příznivá viskozitně teplotní závislost)
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4

Převodový olej EXTRA

¡	
zajišťuje dokonalé mazání mechanických
a hydraulických převodů traktorů
¡	
je zárukou bezproblémového celoročního
provozu, zabezpečuje spolehlivou funkci
mechanických i hydraulických převodů
i za nízkých teplot
¡	
zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje vnitřní
mazané systémy v čistotě
¡	
má výborné antioxidační vlastnosti zaručující
dlouhou životnost oleje
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 10W-30 . API GL-4 . API CF/CF-4/SF

Olej pro přední nápravu

pro starší typy náprav.
! Nepoužívejte

¡	
zajišťuje za všech provozních podmínek
dokonalou funkci samosvorných diferenciálů
¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů i při extrémně
vysokém zatížení
¡	
zabraňuje chvění a nepříjemné hlučnosti
i při vysokém zatížení
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi dobře
chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
je schopný spolehlivé funkce i při zvýšených
teplotách
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4 / LS

Hydraulický olej

¡	
výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení
¡	
vynikající protikorozní vlastnosti
¡	
výborná odolnost proti oxidaci je zárukou
velmi dlouhé životnosti
¡	
nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž
přicházejí do styku
¡	
velmi dobře odlučují vzduch
¡	
velmi dobrý průběh viskozity v závislosti
na změnách teploty
¡	
vyznačují se velkou odolností proti střihovému
namáhání
¡	
mají velmi dobrou filtrovatelnost Specifikace:
ISO VG 32
Klasifikace/specifikace:
ISO VG 32 . ISO 6743/4

80W

10W–30 STOU

LS 80W

HM 32

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

Balení (10 l, 60 l, 205 l)

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

80W je celoroční převodový olej vyrobený z vysoce
jakostních rafinovaných ropných olejových základů
a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má zlepšené vysokotlaké vlastnosti. Výhodná
je jeho aplikace za nízkých teplot, kdy je zárukou
spolehlivé funkce převodovek.

10W-30 STOU je celoroční univerzální olej velmi vysoké výkonnosti určený k mazání převodovek s hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) traktorů řady
Forterra HD, Forterra HSX, Proxima Power a převodovky traktorů Zetor Major (výroba od r. 2013). Tento olej je vyroben z vysoce jakostních ropných olejů
s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a ze speciálních zušlechťujících přísad
poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní, EP přísady
aj.). Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU
(Super Tractor Oil Universal).

LS 80W je celoroční převodový olej, určený pro přední
nápravy Carraro se samosvorným diferenciálem, kde
je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip). Výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot. Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

HM 32 je vysoce kvalitní hydraulický olej kategorie HM, který obsahuje účinné přísady proti oxidaci,
korozi, opotřebení a pěnění, dále přísady k zlepšení
nízkoteplotních vlastností a viskozitně teplotní závislosti. Olej je určen do hydrostatického řízení traktorů
Zetor Forterra, Forterra HD, Forterra HSX, Proxima,
Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od
r. 2013) a dále do starších modelů řady UŘ I (od roku
výroby 1981) a UŘ III.

Převodový olej

Převodový olej 80W je určen do převodovek traktorů řady Forterra, Proxima a Proxima Plus, a dále
do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

!

Nepoužívejte pro převodovky s hydraulickou
reverzací (PowerShuttle). Nepoužívejte pro
převodovky traktorů řady Major (výroba od 2012).

¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi
dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
usnadňuje řazení převodových stupňů,
zejména při provozu v zimních podmínkách
(příznivá viskozitně teplotní závislost)
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4

Převodový olej EXTRA

¡	
zajišťuje dokonalé mazání mechanických
a hydraulických převodů traktorů
¡	
je zárukou bezproblémového celoročního
provozu, zabezpečuje spolehlivou funkci
mechanických i hydraulických převodů
i za nízkých teplot
¡	
zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje vnitřní
mazané systémy v čistotě
¡	
má výborné antioxidační vlastnosti zaručující
dlouhou životnost oleje
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 10W-30 . API GL-4 . API CF/CF-4/SF

Olej pro přední nápravu

pro starší typy náprav.
! Nepoužívejte

¡	
zajišťuje za všech provozních podmínek
dokonalou funkci samosvorných diferenciálů
¡	
zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní
spolehlivost ozubených převodů i při extrémně
vysokém zatížení
¡	
zabraňuje chvění a nepříjemné hlučnosti
i při vysokém zatížení
¡	
má vysokou oxidační stálost
¡	
má výborné antikorozní vlastnosti – velmi dobře
chrání proti korozi i při odstavení vozidla
¡	
je schopný spolehlivé funkce i při zvýšených
teplotách
¡	
má výbornou snášenlivost s elastomery
¡	
má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny
Klasifikace/specifikace:
SAE 80W . API GL-4 / LS

Hydraulický olej

¡	
výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení
¡	
vynikající protikorozní vlastnosti
¡	
výborná odolnost proti oxidaci je zárukou
velmi dlouhé životnosti
¡	
nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž
přicházejí do styku
¡	
velmi dobře odlučují vzduch
¡	
velmi dobrý průběh viskozity v závislosti
na změnách teploty
¡	
vyznačují se velkou odolností proti střihovému
namáhání
¡	
mají velmi dobrou filtrovatelnost Specifikace:
ISO VG 32
Klasifikace/specifikace:
ISO VG 32 . ISO 6743/4

15W–40 L-SAPS
Motorový olej Zetor
pro naftové motory
Stage IIIB s filtrem
pevných částic.

Produktová řada
originálních olejů Zetor
MOTOROVÉ
OLEJE

originální
oleje Zetor

hydraulickÝ
OLEJ

Balení (10 l, 60 l, 205 l)

15W–40
Motorový olej Zetor pro
naftové motory Stage IIIA
a starší typy traktorů.

Balení (10 l, 60 l, 205 l)
15W–40

HM 32

15W–40 L-SAPS

15W–40 L-SAPS je motorový olej určený k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových
motorů, které vyžadují oleje se sníženým obsahem
sulfátového popela, fosforu a síry. Olej je vhodný
pro motory vybavené filtry pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů Stage IIIB
a je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt.
Zaručuje optimální výkon motoru a naprostou spolehlivost při minimální údržbě.

¡	
celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti
¡	
zajišťuje dokonalé mazání moderních
naftových motorů
¡	
je zárukou bezproblémového celoročního
provozu
¡	
zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad
i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
¡	
výborně chrání vnitřní části motoru proti
korozi
¡	
chrání přídavná zařízení pro úpravu výfukových
plynů, zvláště filtry pevných částic

Olej je určený do motorů Zetor řady Forterra, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od r. 2013), které splňují emisní stupeň Stage
IIIA a nižší, a dále do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.
do motorů vybavených filtrem
! Nepoužívejte

pevných částic (emisní stupeň Stage IIIB),

80W
LS 80W

OLEJ PŘEDNÍ
NÁPRAVY

10W–30 STOU

PŘEVODOVÉ
OLEJE

do motorů, v nichž byl užíván motorový olej
bez aditiv a do motorů jiných výrobců než
ZETOR TRACTORS a.s.

SUBJECT TO CHANGE 11/2014

Vyniká svými antioxidačními, detergentními, disperzními a protikorozními vlastnostmi.

15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti získaný moderní hydrogenační technologií
a obsahuje zušlechťující přísady vysoké kvality.

¡	
zajišťuje dokonalé mazání vysoce zatížených
a namáhaných motorů
¡ je zárukou celoročního bezproblémového
provozu, zabezpečuje dobrou startovatelnost
za nízkých teplot
¡	
zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad
i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
¡	
má výborné antioxidační vlastnosti zaručující
dlouhodobou životnost oleje
¡	
výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi

Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce ZETOR.

Klasifikace/specifikace:
SAE 15W-40 . API CJ-4/SM . ACEA E9, E7

Prodlužte životnost svého
traktoru používáním
originálních olejů Zetor

Klasifikace/specifikace:
SAE 15W-40 . API SG / CF-4 . MB 227.1

